úterý – restaurace Kabinet

NA ROZVOZ JÍDEL PROSÍM VOLEJTE do 10hod.

na tel.č. 222 588 406 , 608 483 417, 602 267 724
700.
722.
701.
600.

0,25l
0,25l
0,25l
0,25l

Bramboračka s houbami
Boršč se zakysanou smetanou
Jemný hráškový krém
Česnečka s chlebovými krutony a vejcem

30,30,30,30,-

NAŠE LIMO z ovoce: 0,3l : ANGREŠT, ČERNÁ JEŘABINA 30,SALÁTY:
673.

OKURKOVÝ SALÁT

30,-

743.

CAESAR SALÁT s grilovaným kuřecím prsíčkem
( ančovičkový nebo česnekový dresink - vyberte si )

139,-

744.

CAESAR SALÁT ( bez kuřecího masa !!! )
119,:: římský salát, opečená slanina, hoblinky Grana Padano, česnekové krutony ::
( ančovičkový nebo česnekový dresink - vyberte si )

800.

Námi namíchaný HOVĚZÍ TATARÁČEK s kapary a koňakem, topinky 129,-

741.

Salát z ČERNÉ ČOČKY s restovanou paprikou, mrkví, cuketou
139,dresinkem ze zakysané smetany a grilovaným kuřecím prsíčkem ( 150g )

821.

Kuřecí rizoto se zeleninou sypané jemně strouhaným sýrem

89,-

823.

150g Moravský vrabec, špenát, domácí bramborové knedlíky

99,-

767.

150g HOVĚZÍ ROŠTĚNÁ na pepři, jasmínová rýže
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::
::: maso z mladého býčka plemene Charolais z našeho domácí chovu :::

149,-

750.

150g Koprová omáčka, hovězí maso, vařené vejce, vařené brambory
( NEBO houskové knedlíky )
LZE OBJEDNAT i BEZ MASA se 3 vejci za 99,::: maso z mladého býčka plemene Charolais z našeho domácí chovu :::

109,-

740.

150g KRŮTÍ ŠPÍZ, bramborová kaše
( krůtí prsa, slanina, cibule, paprika )

99,-

650.

150g Roláda z vykoštěných kuřat s nádivkou, bramborová kaše
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

99,-

828.

150g Grilovaná vepřová krkovička, česneková omáčka, domácí hranolky

99,-

621.

150g Smažené kuřecí řízečky, bramborová kaše
::: doporučujeme s okurkovým salátem :::

99,-

925.

150g Steak z CANDÁTA, bramborová kaše

169,-

756.

TĚSTOVINY:
632.
Linquine s vepřovou panenkou ( 120g ), kukuřicí, bazalkou a smetanou 105,sypané parmazánem
ZE STÁLÉ NABÍDKY:
608. 100g Smažený sýr, vařené pažitkové brambory

85,-

613.

95,-

677.

130g Grilovaný hermelín balený ve slanině, vařené pažitkové brambory
Tatarská omáčka / Kečup / Brusinky

10,-

